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رهبر گروه تحریر الشام در حال 
توسعه «امپراتوری» خود

تالش هــای رهبــر گــروه تحریرالشــام بــرای  �
توســعه دایره نفوذش در شــمال سوریه و تحمیل 
خــود به عنوان تنهــا رهبر در آنجــا، تنها به جذب 
هم پیمانــان آنــکارا در گروه هــای شــبه نظامی و 
نزدیک شــدن به آمریکا با ارائه اطالعات مورد نیاز 
عملیات هایش محدود نبوده و شــامل تالش برای 
تقویت شــبکه اقتصــادی ویژه ای می شــود که در 
سال های گذشته آن را ایجاد کرده و میلیون ها دالر 

برای آن به ارمغان آورده است.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه االخبار چاپ 
لبنان، ابومحمد الجوالنی، رهبر گروه تحریرالشــام 
(جبهه النصره سابق)، هیچ راهکاری برای توسعه 
دایره نفوذ و کنترل خود در شــمال ســوریه ندارد و 
در حال حاضر از شرایط آشوب زده ای که در مناطق 
تحت نفوذ گروه های وابســته به ترکیه وجود دارد، 
اســتفاده می کنــد. در این چارچــوب، برخی منابع 
محلی در ادلب به االخبار گفته اند: الجوالنی اوایل 
ماه جاری میــالدی به مناطق واقــع در حدفاصل 
اراضــی تحت کنترل خود و اراضی اشغال شــده از 
ســوی ترکیه در شــمال ادلب و غــرب حلب رفت 
و بهانــه اش بــرای این اقــدام، بررســی وضعیت 
اردوگاه ها بود؛ اما بــه گفته همین منابع، الجوالنی 
در این ســفر با مســئوالن گذرگاه های وابسته دیدار 
کرده و آنها را در جریان مجموعه ای از قوانین جدید 
برای کارشان قرار داد که از مهم ترین آنها این است 
که «خودروهایی کــه از مناطق تحت کنترل دولت 
ترکیه به مناطق تحت کنترل تحریر الشــام می آیند، 
باید تقریبا خالی از ســوخت باشــند». همچنین او 
بر ممنوعیــت ورود هر گونه ماده ای از مســیری به 
غیــر از گذرگاه ها تأکید کــرد؛ در واقع بابت عبور هر 
کامیــون تجاری از هــر نوع و با هر حجــم باری از 
این گذرگاه ها، باید هزینه ســنگینی پرداخت شود و 
عالوه بر آن، تمام این تاجــران برای ادامه کار خود 
با رهبران تحریر الشــام ارتباطاتی دارند. پس از این 
ســفر الجوالنی، گزارش شــد یک زن که قصد عبور 
از گذرگاه «اطمه-دیــر بلوط» (دیر بلوط منطقه ای 
تحت کنترل فیلق الشــام وابســته به آنکاراست) را 
داشــته، به بهانه مبارزه با قاچاق ســوخت کشــته 
شــده اســت. در پی این اقدام، تظاهرات هایی علیه 
تحریرالشــام در اردوگاه اطمه و روستای دیرحسان 
برپــا شــدند. به نظر می رســد یکــی از قوانینی که 
الجوالنــی برای نیروهــای خود وضع کــرده، قتل 
هر فردی اســت که قصد خارج کــردن هر مقداری 
سوخت را از محدوده اراضی تحت کنترلش داشته 
باشد. درآمد ماهانه تحریرالشام از گذرگاه ها حدود 
۱۳ میلیون دالر برآورد می شود، اما این مبلغ شامل 
گذرگاه باب الهوی در مرز با ترکیه نیست؛ این گذرگاه 
به تنهایی ماهانه حدود ۴۰ میلیون دالر درآمد برای 
تحریرالشام دارد و این یعنی مجموع درآمد ماهانه 
خزانه الجوالنــی از گذرگاه ها به حدود ۵۳ میلیون 
دالر می رسد. آمارها حاکی از این هستند که از سال 
۲۰۱۴ حدود ۳۷ هزار دستگاه کامیون حامل کمک ها 
از باب الهوی وارد شــدند. پــس از کنترل النصره بر 
این گذرگاه در ســال ۲۰۱۷، الجوالنی مکانیسم ویژه 
خود را برای تقســیم کمک ها بــه نهادهای حامی 
تحمیل کرد؛ در واقع تشــکیالت او از هر کمکی که 
وارد اراضی تحت کنترلش می شود، به بهانه اینکه 
آنها توسط «دولت نجات» وابسته به این تشکیالت 
تقســیم می شوند، ســهم خود را برمی دارد که این 

سهم به تازگی به ۳۵ درصد رسیده است.

گفت وگوی وزرای خارجه آمریکا و 
چین درباره تایوان

پکن روز گذشته هشــدار داد تالش های آمریکا  �
بــرای «مهــار» چین با اســتفاده از تایوان اشــتباه 
اســت و خاطرنشــان کــرد رقابــت کنونــی که از 
سوی واشــنگتن به راه افتاده، ممکن است به یک 
رویارویــی و تقابل تبدیل شــود. به گزارش ایســنا، 
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، «وانگ یی»، وزیر 
خارجه چین، در جریان گفت وگوی تلفنی با همتای 
آمریکایــی خــود آنتونی بلینکن گفــت تالش های 
ایــاالت متحده بــرای وارد کردن تایــوان به برنامه 
هند-پاسیفیک یک ســیگنال نادرست است. وانگ 
افزود: با این حال چین مایل بــه مدیریت اختالفات 
خود با ایاالت متحده و ثبات روابط دو طرفه است. 
آمریــکا اوایل ماه جاری میالدی اعــالم کرد منابع 
دیپلماتیــک و امنیتی بیشــتری را به حــوزه هند-
اقیانوســیه اختصاص می دهد. واشــنگتن در عین 
حال اظهــار کرد با شــرکایش در داخل و خارج از 
این حــوزه با هدف حفــظ صلح و ثبــات در تنگه 
جدا کننــده تایوان از چین همــکاری می کند. وانگ 
یی تأکید کرد چیــن مایل به مدیریت اختالفاتش با 
آمریکا و ثبات بخشــیدن به روابط دوجانبه اســت. 
بلینکن و وانگ همچنین درباره تحوالت کره شمالی 
صحبــت کردنــد. وانــگ گفــت چین خواســتار 
گفت وگوی مستقیم بین ایاالت متحده و کره شمالی 
است و مانند همیشه به دنبال ایفای نقشی سازنده 
در پیشبرد حل مســئله هسته ای در شبه جزیره کره 
خواهــد بود. وزیــر خارجه چیــن همچنین ضمن 
ابراز نگرانی پکن نســبت به وخیم شدن اوضاع در 
اوکراین، با تکرار درخواســت خود از همه طرف ها 
بــرای خویشــتن داری و حــل اختالفــات از طریق 
گفت وگــو گفت: چین نگران وضعیــت در اوکراین 
اســت. نگرانی های امنیتی مشروع هر کشوری باید 

مورد احترام قرار گیرد.

اوکراین؛ استخوان الی زخم روابط 
مسکو و کی یف

 
با گذشت دو دهه از فروپاشی جماهیر اتحادیه  �

شــوروی، روسیه تحت  تأثیر دو جریان تهدیدکننده 
منافع و موقعیت خود قرار گرفت: نخســت اینکه 
با گســترش اتحادیه اروپا این کشــور منافع خود 
را در خطــر می دیــد و دومین مورد هــم مربوط 
به توســعه ناتو بود که تا پشــت مرزهای روسیه 
پیشــروی کرده بود. البته در آن زمان روس ها این 
آمادگی را نداشــتند تا بتواند تحرکات اروپایی ها و 
مخصوصا هجوم ناتو به سمت مرزهای روسیه را 
خنثی کنند اما اکنون و به دلیل اینکه در دهه سوم 
پس از فروپاشــی شــوروی، نوعی آسودگی خاطر 
از لحاظ قدرت نظامــی در بین مقام های کرملین 
به وجود آمــده به این تشــخیص رســیده اند که از 
توانایی الزم برای جلوگیری از اقدام های احتمالی 
ناتو و اتحادیه اروپا علیه منافع روســیه برخوردار 
هستند. روسیه با این اقدام خواسته تا مانع رسیدن 

ناتو به مرز غربی اوکراین با روسیه بشود.
همچنین بر اســاس قرارداد ۲۰۱۵ مینسک که با 
پیشــنهاد فرانســه و آلمان و البته با حضور روسیه و 
اوکراین امضا شــد، قرار بر این گذاشته شد تا اوکراین 
به دو منطقه  لوهانسك و دونتسك که از گذشته های 
دور روس نشــین بودند،  خودمختاری داخلی بدهد. 
اما اوکراین از این اقدام خودداری کرد و از اســتقالل 
آنها جلوگیری کرد تا این مســئله به «استخوان الی 

زخمی بین رابطه روسیه و اوکراین» تبدیل شود.
در واقع این قضیه به بهانه ای برای تصمیم گیران 
کاخ کرملیــن تبدیــل شــد تــا ضربه ای بــه دولت 
اوکراین بزنند؛ بنابراین تصرف لوهانســك و دونتسك 
توســط روس ها،  آن هم در شــرایطی کــه انجام این 
اقدام از طرف دولت روســیه قابــل  پیش بینی نبود، 
در حال  حاضر به مقدمه ای بــرای یک حمله نظامی 

تبدیل شده است.
با توجه به شــرایط موجود و موقعیت روسیه در 
نظــام بین الملل باید تأکید کرد که این تهاجم نظامی 
با هیچ متر و معیاری برای روس ها مقرون به صرفه 
نیســت. روسیه در سال های اخیر در تنگناهای شدید 
اقتصــادی قرار دارد که تبعات تحریم های جدید هم 

می تواند وضعیت را وخیم تر کند.
قبــل از این تهاجم، کشــورهایی چون فرانســه، 
انگلســتان و آلمــان و حتی ایاالت  متحــده  آمریکا، 
روس ها را به اعمال تحریم ها در مناطق لوهانســک 
و دونتســک تهدید کرده اند. شــرح این شرایط مؤید 
این موضوع اســت که به  نظر نمی رســد روسیه در 
آینده بخواهد از این طریــق وارد فاز درگیری نظامی 
با اوکراین شــود تا از تبعات سنگین و طاقت فرسای 
اعمــال تحریم ها در امان باشــد. با این حال می توان 
گفت  روسیه این هدف را پیگیری می کند که از آمریکا 
تضمین قطعــی را بگیــرد که اوکرایــن تحت هیچ 

شرایطی به عضویت ناتو در نخواهد آمد.
در حقیقت کشورهایی که در مرزهای شان به هر 
دلیلی احساس خطر می کنند، همواره آماده این امر 
هستند که با یک واکنش نظامی مانع از تهدید امنیت 
و منافع شان شــوند. در واقع روسیه هم بنا بر همین 
اصل نیروهایــش را وارد اوکراین کــرده و همچنین 
تعدادی از نظامیان را در مرز اوکراین و بالروس نگه 
داشته اســت تا غرب را مجاب کند که فکر عضویت 

اوکراین در ناتو را از سر بیرون کند.

«ارتش بزرگ» افغانستان با 
تجهیزات آمریکایی

یک مقام ارشــد طالبان گفت که این گروه در حال  �
ایجاد «ارتش بزرگی» در افغانســتان است که افسران 
و ســربازان نظام پیشین را نیز در برمی گیرد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، لطیف اهللا حکیمی، 
از مقامات ارشــد در وزارت دفاع طالبان، در نشســتی 
رسانه ای با اعالم این خبر افزود که طالبان نیمی از ۸۱ 
بالگرد و هواپیمای به  جا مانده از زمان حضور نیروهای 
آمریکایی را که از کار افتاده قلمداد می شــدند، تعمیر 
و راه انــدازی کرده اند. او گفت، طالبــان در پی خروج 
نیروهای آمریکایی به بیش از ۳۰۰ هزار اسلحه سبک، 
۲۶ هزار ســالح ســنگین و نزدیک به ۶۱ هزار خودرو 
نظامی دست  یافت. با تســخیر کابل به دست طالبان 
و خــروج نیروهــای آمریکایی در ۳۱ آگوســت ۲۰۲۱، 
ارتش ملی افغانستان فروپاشید و بسیاری از سالح ها 
و تجهیزات آن، در پایگاه های متروک رها شــد.طالبان 
مقام های مرتبط با نظام پیشین را مشمول عفو عمومی 
اعــالم کردند  اما بیشــتر مقام های دولتی و افســران 
عالی رتبه نظامی، در میان بیش از ۱۲۰ هزار نفری بودند 
که در روزهای پایانی حضور آمریکا در افغانســتان، از 
آن کشور تخلیه شدند. به نوشته ایندیپندنت، بسیاری 
از کادرهای ارتش افغانستان نیز به زندگی غیرنظامی 
بازگشــتند و از انتقام جویی طالبان نگران اند. سازمان 
ملل متحد ماه گذشــته اعالم کرد که بیش از صد نفر 
از نظامیان پیشــین آن کشور، تاکنون به قتل رسیده اند. 
با این حال، لطیف اهللا حکیمــی با تأکید بر کارایی «عفو 
عمومــی» طالبان، گفت: «اگر مــا عفو عمومی صادر 
نکرده بودیم، وضعیت بسیاری بدی را شاهد بودیم». 
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همان طور که انتظــار می رفت بدون توجه به هشــدارهای آمریکا 
و ســران کشــورهای غربی، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه 
دوشنبه شــب دو منطقــه جدایی طلب دونتســک و لوهانســک را به 
رســمیت شــناخت و تنها ســاعتی پس از حکم، خودروهای نظامی 
و تانك های روســی وارد شــرق اوکراین شــدند؛ اقدامی کــه به باور 
بســیاری از تحلیلگران مقدمه آغــاز جنگ و تصرف اوکراین اســت. 
هرچند  ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهــوری اوکراین همچنان بر این 
باور اســت که هیچ جنگــی رخ نمی دهد اما او در ادامه ســخنانش 
تأکید کرد  اگر روســیه حمله تمام عیار به کشــورش انجام دهد، سایر 
مناطق نیز در خطر خواهد بود. او از روســیه خواســت تا درگیری در 
منطقه جدایی طلب دونباس را از طریق گفت وگو حل وفصل کند: «ما 
همــه خطرات را درک می کنیم، ما از روســیه می خواهیم - و نه برای 
اولین بار- این موضوع را از طریق گفت وگو حل کند، بر سر میز مذاکره 
بنشــیند، ما آماده ایم در همــه فرمت ها مالقات کنیــم». او همچنین 
خواســتار تعطیلی کامل خط لوله گازی نورد اســتریم ۲ روسیه شد که 
خط لوله ای جدید بین روسیه و اروپا محسوب می شود. این مسئله در 
حالی مطرح شده که برخی از کشــورهای اروپایی چون آلمان به گاز 
روسیه به شدت وابسته هســتند و گمانه زنی هایی نیز در این باره وجود 
دارد که متحدان غربی فعال تحریم هایی ضعیف تر علیه روسیه وضع 

می کنند و اگر روســیه دســت به حمله ای نظامی بزند، این تحریم ها 
تغییر می کنند. در همین راستا، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس 
از ســخنرانی طوالنی پوتین، دســتور اجرائی را امضا کرد که بر اساس 
آن سرمایه گذاری ، تجارت و کمک  مالی جدید آمریکا به این دو منطقه 
ممنوع شد  و چند ساعت پس از دستور بایدن، کاخ الیزه هم اعالم کرد 
که اتحادیه اروپا نیز نهادها و افراد در روسیه را تحریم خواهد کرد. در 
بیانیه کاخ الیزه آمده که این فهرســت در دست تهیه است و تعدادی 
از مشاغل در منطقه دونباس را که مستقیما با منافع روسیه در ارتباط 
هستند، هدف قرار خواهد داد. طبق اعالم الیزه بررسی این تحریم ها از 

روز گذشته در بروکسل آغاز شده است.
هنوز مشخص نیست که این تحریم های جدید چقدر بر دو منطقه 
لوهانســک و دونتسک تأثیر خواهد گذاشت. دولت بایدن با هماهنگی 
متحدان اروپایی بســته تحریم های مجزا و شــدیدتری را برای اعمال 
علیه روســیه در صورت حمله نظامی به اوکراین آماده کرده اســت. 
در چنین شــرایطی روسیه بر این ادعاســت که اوکراین توافق مینسك 
رو لغو کرده اســت. ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه روز گذشته 
گفت  توافق های مینســک چند ســال قبل ُمرد و توســط کی یف خاک 
شــد. او در ادامــه افزود: مایلم با کمال تأســف خاطرنشــان کنم که 
نقــش منفی و تحریک آمیز اتحادیه اروپا که بارها ثابت کرد نمی تواند 
مســئولیت حرف هایش را بپذیرد،  باعث  رویدادهای اخیر شده است. 
روسیه می داند که غرب به هر دلیل یا بدون دلیل، علیه روس ها در هر 

موردی تحریم وضع می کند.
به نظر می رسد که پوتین خیلی بیشتر از اینکه به سادگی از شرق اوکراین 
لقمه ای بیرون بکشــد و مســئولیت رســمی مناطقی را کــه از قبل تحت 
کنترلش داشــت، تقبل کند، در ذهنش برنامه دارد. ســخنان پایانی پوتین، 
مبنی بر اینکه اگر کی یف خشــونت را متوقف نکند، مســئولیت «خونریزی 
متعاقب» را بر عهده خواهد داشــت، به شدت شوم بود و کامال ساده مانند 

یک اعالن جنگ به نظر می رسید.

هنگامی کــه ویکتور یانوکوویــچ، رئیس جمهوری 
اوکراین و متحد روســیه در فوریه ۲۰۱۴ با اعتراض های 
گسترده مردم اوکراین از سمت خود برکنار شد، روسیه 
با الحاق شــبه جزیره کریمه به خاک روســیه پاســخ 
ســقوط دولت مورد حمایت خــود را داد؛ اما اقدامات 
روســیه تنها به الحاق کریمه محدود نشد و والدیمیر 
پوتین با حمایت نظامی از شورشیان روس زبان منطقه 
«دونباس» در شرق اوکراین آتش جنگ داخلی در این 
کشــور را روشــن کرد که تاکنون بیش از ۱۴ هزار کشته 
بر جا گذاشته اســت. در آوریل ۲۰۱۴، شورشیان تحت 
حمایت روسیه ســاختمان های دولتی را در شهرهای 
دونتسک و لوهانسک تصرف و ایجاد «جمهوری خلق» 
را اعالم کردند و با سربازان اوکراینی به جنگ پرداختند. 
یک ماه بعــد، مناطق جدایی طلب، یک رأی گیری برای 
اعالم اســتقالل از اوکراین و پیوســتن به خاک روسیه 
برگزار کردند؛ اما مســکو این درخواســت را نپذیرفت 
و به جای آن تالش کرد تا از ســلطه شورشــیان مورد 
حمایت خود بر شــرق اوکراین، به عنــوان ابزاری برای 
حفظ اوکراین در مدار خود و جلوگیری از پیوســتن این 
کشــور به ناتو اســتفاده کند. اوکراین و غرب، روسیه را 
به حمایت نظامی از شورشیان متهم کردند؛ اما مسکو 
ادعــا کردروس هایی کــه در مناطق شــرقی اوکراین 

می جنگند، داوطلبانه چنین کرده اند.
در میــان درگیری های زمینــی و هوایی مرگ بار در 
منطقه دونباس، یک پرواز خطوط هوایی مالزی در ۱۷ 
جوالی ۲۰۱۴ بر فراز شرق اوکراین سرنگون شد و تمام 
۲۹۸ سرنشین آن کشته شدند. تحقیقات بین المللی به 
این نتیجه رسید که این هواپیمای مسافربری با موشک 
روســی و از منطقه تحت کنترل شورشیان در اوکراین 
سرنگون شــده اســت؛ اما مســکو همچنان هرگونه 

دخالت در این کشتار را رد کرده است.
توافق نامه های مینسک

پس از شکســت گســترده نیروهــای اوکراینی در 
آگوســت ۲۰۱۴، نماینــدگان کی یف، شورشــیان مورد 
حمایت روســیه و ســازمان امنیت و همــکاری اروپا 
در ســپتامبر ۲۰۱۴ در مینســک پایتخت بالروس، سند 
آتش بس امضا کردند. این سند شامل اجرای آتش بس 
زیر نظر ســازمان امنیت و همکاری اروپا، عقب نشینی 
همه شورشیان خارجی، مبادله اســیران و گروگان ها، 
عفو شورشیان و این وعده بود که مناطق جدایی طلب 
می توانند از درجه ای از خودمختاری برخوردار باشند. 

این آتش بس به سرعت نقض و نبردهای خونین دوباره 
از سر گرفته شد که منجر به شکست بزرگ دیگری برای 
نیروهــای اوکراینی در «دبالتســوه» در ژانویه تا فوریه 

۲۰۱۵ شد.
میانجیگــری فرانســه و آلمان باعــث امضای یک 
توافق نامــه صلح دیگــر در فوریه ۲۰۱۵ در مینســک 
از ســوی نمایندگان اوکراین، روســیه و شورشیان شد. 
آتش بس جدید، شامل عقب نشینی سالح های سنگین 
و مجموعــه ای از اقدامات برای حل وفصل سیاســی 
بحران می شــد. همچنین بیانیــه ای در حمایت از این 
توافق از سوی رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان 
امضا شد. توافق صلح ۲۰۱۵ در واقع زمینه ساز کودتای 
دیپلماتیــک بزرگ کرملین علیه اوکراین بود و مســکو 
این کشــور را موظــف کرد تا به مناطــق جدایی طلب 
اختیارات ویژه اعطا کند. حکومت پوتین به شورشــیان 
کمــک کرد تا نیــروی پلیس خود را ایجــاد کنند و در 
انتصاب دادستان ها و قضات محلی هم نفوذ بیشتری 
داشته باشــند. براساس این توافق، اوکراین تنها پس از 
اعطای خودمختاری به شورشیان و برگزاری انتخابات 
محلی تحت نظارت ســازمان امنیت و همکاری اروپا 
می تواند کنتــرل حــدود ۲۰۰ کیلومتری مــرز خود با 

روســیه در مناطق تحت کنترل شورشیان را به دست 
آورد. این بند از توافق با خشــم و اعتراض بســیاری از 
اوکراینی ها روبه رو شــده و آن را خیانت به منافع ملی 
می دانند و به همین دلیل اجرای آن متوقف شده است. 
با متوقف شدن اجرای توافق مینسک، امید مسکو برای 
استفاده از مناطق تحت کنترل شورشیان مورد حمایت 
خــود برای تأثیرگذاری مســتقیم بر سیاســت اوکراین 
شکســت خورده بود؛ اما در آن سو هم فرسایشی شدن 
درگیری ها و فساد داخلی اوکراین، منابع مالی حکومت 
کی یف را تخلیه کرده و عمال برنامه این کشــور را برای 
پیوســتن به ناتو که در قانون اساسی اوکراین ذکر شده، 
متوقف کرده است. مسکو همچنین با اعطای بیش از 
۷۲۰ هزار پاسپورت روسی به تقریبا یک پنجم جمعیت 
حدود ۳٫۶ میلیونی دونباس تالش کرده است تا کنترل 

و نفوذ خود بر مناطق شورشی را تضمین کند.
حکومت پوتین کمک های اقتصادی و مالی زیادی 
به مناطق جدایی طلب ارائه داده است؛ اما این کمک ها 
برای کاهش خســارات عظیم جنگ و تقویت اقتصاد 
منطقــه کافی نبوده اســت. اقتصــاد منطقه دونباس 
قبل از آغاز جنگ ســال ۲۰۱۴ حدود ۱۶ درصد از تولید 

ناخالص داخلی اوکراین را تشکیل می داد.

تالش ناکام برای احیای صلح
در بحبوحه تنش های فزاینــده ماه ها و هفته های 
اخیر بر سر استقرار نیروهای روسیه در نزدیکی اوکراین، 
فرانسه و آلمان تالش های جدیدی را برای پایبندی به 
توافق نامه ۲۰۱۵ آغــاز کردند، به این امید که بتواند به 

خروج از بن بست فعلی کمک کند.
مقام های اوکراینی در مواجهه با درخواست های 
برلیــن و پاریس برای اجرای آن، بــه انتقاد از توافق 
مینســک پرداختند و آن را زمینه ســاز ازدست رفتن 
اســتقالل و کنترل کامل روسیه بر این کشور دانستند. 
در نهایــت هم دو دور مذاکــرات در پاریس و برلین 
بین فرستادگان روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان هیچ 
پیشــرفتی نداشــت. در همین حال پارلمان روســیه 
هفته گذشــته از پوتین خواســت اســتقالل مناطق 
تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین را به رسمیت 
بشناسد و پوتین هم روز دوشنبه و پس از درخواست 
ویدئویی رهبران شورشیان، استقالل این مناطق را به 
رسمیت شناخت و دســتور ورود نظامیان روسی به 
خاک اوکراین را صادر کــرد. مقدمات این کار هم در 
روزهای گذشته در حال فراهم شدن بود. در روزهای 
اخیر شورشیان مورد حمایت مسکو دوباره تیراندازی 
به ســمت نظامیان اوکراینی را آغاز کرده بودند؛ اما 
روســیه ادعا می کرد که این درگیری را اوکراین آغاز 
کرده و قصد دارد برای به دســت گرفتن کنترل بر این 

مناطق از زور استفاده کند.
روز جمعه هــم رهبــران جدایی طلب با انتشــار 
ویدئوهایی، ادعا کردند که عملیات تخلیه غیرنظامیان 
در مواجهه با آنچه «تجــاوز» اوکراین توصیف کردند، 
آغاز شــده است؛ اما داده های این ویدئو نشان می دهد 
که ایــن تصاویر چند روز قبل و زمانی ضبط شــده که 
اوضاع منطقه آرام بوده اســت. این موضوع نشــان از 
برنامه از قبل طراحی شــده روســیه و شورشیان مورد 
حمایت این کشــور بــرای جداکردن بخشــی از خاک 

اوکراین و اعمال کنترل روسیه بر آن مناطق دارد.
به رسمیت شــناختن استقالل مناطق تحت کنترل 
شورشــیان از ســوی پوتین عمال توافق نامه های صلح 
مینســک را بی اعتبــار می کند و به تنش های مســکو 
با غــرب دامن می زند. پوتین گفته اســت که مســکو 
قراردادهایی را با مناطق شورشــی امضا خواهد کرد؛ 
اقدامی که می تواند راه را برای حمایت آشــکار علنی 

نظامی روسیه از این شورشیان هموارتر کند.

رئیس جمهوری روسیه بسیار قبل از فرمان حمله نظامیان روسیه به خاک 
اوکراین، تکلیف خود را با این کشــور و تاریخ آن روشــن کرده بود. والدیمیر 
پوتین در روایت خود از تاریخ اوکراین گفته اســت که اساسا اوکراین همیشه 
بخشی از روسیه بوده است و همین جمله هدف و انگیزه او از حمله به خاک 
اوکراین را روشــن می کند. اما آنچه پوتین تاریخ می نامد، داستانی غیرواقعی 
اســت. اوکرایــن تاریخ هزارســاله خــود را دارد. آنچه اکنون به نام کشــور 
مســتقل اوکراین شناخته می شــود، قرن ها منطقه مورد مناقشه برای تغییر 
مرزهــا بود که تا اواخر قرن هجدهم در زمان ســلطنت کاترین کبیر به طور 
کامل تحت حاکمیت مســکو قرار نگرفت. حتــی در آن زمان هم امپراتوری 
روســیه هرگز نتوانست اوکراین را به راحتی یا به طور کامل ببلعد. پوتین در 
تازه ترین جاه طلبی خود برای بازگرداندن اوکراین مســتقل و غرب گرا به مدار 
روســیه، مسیری را دنبال می کند که بســیاری از حاکمان قبلی روسیه از پتر 
کبیر تا جوزف اســتالین پیموده بودند. اکنون برای غرب، سؤال این است که 
آیا می تواند جاه طلبی های پوتین را از طریق دیپلماســی، اعمال تحریم ها و 
مقاومت در برابر حمله نظامی به اوکراین محدود کند؟ به رسمیت شناختن 
دو منطقه جدا شده و مورد حمایت مسکو و اعزام نیروهای روسی به داخل 
خــاک اوکراین به بهانه حفظ صلح و ثبــات، به راحتی می تواند محرک یک 

جنگ گسترده تر برای کل اوکراین باشد.
هر دولت مدرن، به ویژه در اروپا، قرن ها چالش تغییر مرزها را تجربه کرده 
اســت و همه به خوبی آگاه هستیم که کشش های احساسی ناسیونالیستی 
می تواند به خواسته ها، اولتیماتوم ها و حتی جنگ برای قلمرو، قدرت و نفوذ 
منجر شــود. پوتین عبوس و خشمگین در سخنرانی دوشنبه شب خود برای 

مردم روسیه، اوکراین امروزی را نادیده گرفت و استدالل کرد که ایجاد اوکراین 
به عنوان یک کشــور مستقل یک تراژدی و اقدامی تصادفی از سوی رهبران 
شوروی کمونیست در قرن بیستم بود. پوتین به گونه ای استدالل رفتار می کرد 
کــه انگار هرگز یــک اوکراین تاریخی تا زمان اتحاد جماهیر شــوروی وجود 
نداشته اســت. او والدیمیر لنین، اســتالین و در یک مقطع زمانی هم نیکیتا 

خروشچف را اعطای کریمه به اوکراین مورد انتقاد قرار داد.
با این حال مانند اغلب روایت های جعلی تاریخی، در سخنان پوتین هم 
می توان عناصــری از حقیقت یافت. اوکراینی ها و روس ها مردمان اســالو 
شرقی هستند که سرنوشتشان در طول تاریخ بارها در هم تنیده و از هم جدا 
شده است. اما او ترجیح داد بر زمان تسلط حداکثری روسیه بر اوکراین تمرکز 
کند اما باز هم فراموش کرد که در حال صحبت در مورد سرزمینی است که 
در ۳۰ سال گذشته یک کشور مستقل بوده که توسط معاهدات بین المللی و 

به صراحت از سوی روسیه به رسمیت شناخته شده است.
در عوض، پوتین اوکراین امروزی را به عنوان یک دست نشــانده فاســد و 
ناکارآمد ایاالت متحده ترسیم کرده که امنیت روسیه را تهدید می کند و بدون 
اتحاد با روسیه نمی تواند حیات داشته باشد. هم اوکراین و هم روسیه، ریشه 
خود را متعلق به یک فدراسیون آزاد از اقوام اسالو شرقی، بالتیک و فنالندی 
در شرق و شمال اروپا می دانند که از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم 
میالدی، تحت ســلطنت سلســله روریک بود و بعدا مسیحیت ارتدکس را 
به عنوان دین رســمی پذیرفت. این سلســله پس از حمله مغوالن به اروپا 
در اوایل قرن ســیزدهم ســقوط کرد. تمام آنچه اکنون کشور اوکراین است، 
قرن ها بخشی از دوک نشین بزرگ لیتوانی در ۱۳۰۰ میالدی بود و بعدها هم 
اتحادیه لهســتان و لیتوانی، یک دولت چندزبانه و چندقومی گسترده شکل 
داد که قلمرو آن تقریبا تمام لهســتان، لیتوانــی، بالروس و اوکراین کنونی و 
بخش هایی از روســیه کنونی را در بر می گرفت. در نواحی شــرقی و جنوب 
شرقی این قلمرو، زبان های غالب اتحادیه، لهستانی و روتنی بودند که سلف 
زبان اوکراینی و بالروســی امروزی اســت. غالب جمعیت ساکن این مناطق 

هم شامل اوکراینی ها، لهستانی ها، بالروس ها، لیتوانیایی ها، یهودیان و تاتارها 
بــود. قیام ارتش قزاق های اوکراینی علیه اربابان و زمین داران لهســتانی در 
اواســط قرن ۱۷ میالدی منجر به اتحاد قزاق ها با مســکو و شــرق اوکراین 
شــد. به این ترتیب آنها از اتحادیه لهستان-لیتوانی جدا و در سال ۱۶۵۴ به 
تزار متعهد شــدند. اما غرب اوکراین برای ۱۵۰ سال دیگر بخشی از اتحادیه 
لهستان-لیتوانی باقی ماند تا اینکه لهســتان برای آخرین بار در سال ۱۷۹۵ 
تقسیم شد و کامال از نقشه اروپا پاک شد. لهستان دوباره پس از جنگ جهانی 
اول احیا و در فاصله ســال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۲ با شــوروی وارد جنگ شــد و 
بخش زیادی از اوکراین را پس گرفت. یک نسل بعد و در جریان جنگ جهانی 
دوم این سرزمین ها به کنترل شوروی بازگشت، اما پس از جنگ، پارتیزان های 

ملی گرای اوکراینی سال ها علیه شوروی جنگیدند.
«قحطی بزرگ» یا هولودومور که از ســوی اســتالین دیکتاتور روسیه 
در اوایــل دهه ۱۹۳۰ بر اوکراین تحمیل شــد، منجر بــه مرگ میلیون ها 
نفر شــد و مخالفت اوکراین با حاکمیت روسیه بر خود را شدت بخشید. 
اینکه بلشــویک ها در زمان ایجاد اتحاد جماهیر شــوروی، اوکراین را به 
عنوان یک جمهوری سوسیالیستی جداگانه به رسمیت شناختند اقدامی 
تصادفی نبود. واقعیت تاریخ و هویت مســتقل اوکراین بسیار متفاوت از 
آن چیزی اســت که سال هاســت پوتین روایت می کند. اوکراین در بیشتر 
دوران حیاتش جایی بین مســکو و غرب قرار داشــت، اما هرگز تا زمان 
فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی در ســال ۱۹۹۱ این فرصت را به خود 
نداده بود که بر سرنوشــت خود حاکم باشد. خالف ادعاهای پوتین، اکثر 
اوکراینی ها امروز نمی خواهند بخشــی از روسیه باشند و از زمان تصرف 
کریمه توسط روسیه در سال ۲۰۱۴ و تصرف دونباس توسط جدایی طلبان 
طرفدار مسکو احساســات ضد روســی در اوکراین افزایش یافته است. 
اکنون با لشکرکشــی مجدد نیروهای روسی به منطقه دونباس در شرق 
اوکراین، به نظر می رســد که طناب کشــی هزار ســاله برای تسلط بر این 

منطقه، با استفاده از نیروی نظامی دوباره در شرف تکرار است.

حکم تزار و ضرباهنگ جنگ

«دونباس»، میدان بازی کرملین
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